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Cine suntem

 Fundația Estuar este printre cele mai importante organizaţii 
care activează în domeniul sănătăţii mintale în România. Fundaţia 
Estuar a fost fondată în septembrie 1993 de către Asociaţia Penumbra 
din Scoţia şi Liga Română de Sănătate Mintală şi este prima organizaţie 
din România care a creat pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală 
o reţea de servicii de îngrijiri comunitare. 

 Fundaţia Estuar este activă în patru oraşe din ţară - Bucureşti, 
Ploieşti, Giurgiu şi Cluj, având înfiinţate șase centre sociale, care 
funcţionează în aceste oraşe. Organizaţia este recunoscută drept de 
utilitate publică și deserveşte anual peste 2000 de beneficiari. 

 Valorile şi principiile organizaţionale susţin respectul faţă 
de beneficiar, confidenţialitatea informaţiilor primite de la beneficiar, 
lupta împotriva practicilor discriminatorii, încurajarea beneficiarilor să-
şi asume riscurile unui trai obişnuit, creşterea toleranţei şi înţelegerii 
faţă de persoanele cu nevoi speciale, respect faţă de individualitatea 
şi demnitatea beneficiarilor, promovarea şanselor egale pentru toţi 
membrii comunităţii, cultivarea competenţei şi profesionalismului în 
cadrul serviciilor oferite şi cultivarea spiritului de echipa şi a abordării 
interdisciplinare. 

Mai multe detalii pot fi găsite pe www.estuar.org și  
https://www.facebook.com/FundatiaEstuar/.
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Servicii oferite  
de Fundația Estuar

 Serviciile oferite de Estuar vizează prevenţia, recuperarea, 
reabilitarea, precum și integrarea persoanelor cu probleme de sănătate 
mintală în comunitate:

• Servicii de consiliere psihiatrică, psihologică, juridică, socială și 
de informare în sănătate mintală (managementul bolii psihice, 
școala aparţinătorilor, reprezentare socială);

• Sprijin pentru integrarea profesională (activităţi educative de 
instruire, ateliere lucrative, consiliere, consiliere pre și post 
angajare, activitate de job club);

• Reintegrare în comunitate (grupuri de auto-suport pentru 
beneficiari și aparţinători, activităţi de zi recreative, ateliere 
creativ-terapeutice);

• Terapie ocupaţională (ateliere creativ-terapeutice);

• Servicii de recuperare, reabilitare și reinserţie socială (grupuri 
de suport pentru beneficiari și lucrători (Grupuri de conversaţie, 
de limbi străine, de dezvoltare personală, de decoraţiuni și 
croitorie, Grupuri de revistă – în fiecare centru apare lunar câte o 
revistă, făcută în întregime (conţinut, grafică, desene, paginare) 
de către beneficiari), activităţi recreative și creative, ateliere 
lucrative (iconografie, cusut, broderie, tricotaje, tâmplărie, 
traforaj, producere de mărgele și decoraţiuni și lumânări, 
activităţi terapeutice, spălătorie);

• Servicii de prevenţie și educare în domeniul sănătăţii mintale 
(campanii de informare privind sănătatea mintală, educaţie 
timpurie în școli, licee și facultăţi, întâlniri cu cadrele didactice, 
consilieri școlari);

• Instruire în domeniul sănătăţii mintale (managementul 
stresului, managementul crizei, managementul resurselor 
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umane, management de caz, managementul timpului, abilităţi 
de viaţă independentă);

• Servicii locative printr-un proiect de locuinţe protejate 
(3 apartamente în București), care permit familiarizarea 
deprinderilor casnice, activităţi sociale, suport moral, 
management financiar personal;

• Consiliere la domiciliu persoanelor care din diferite motive 
decid sau sunt nevoite să trăiască izolat de comunitate. În cadrul 
acestuia oferim servicii de consiliere psihologică, psihiatrică, 
socială.

• Advocacy și lobby, prin apartenenţa la federaţii de protecţie a 
drepturilor oamenilor și iniţiative strategice.

Centre Estuar și  
activități desfășurate

 Fundaţia Estuar deţine cinci centre sociale: în București, Cluj 
Napoca, Giurgiu și Ploiești și un centru de tip Club House în Sectorul 
6 din Capitală. În cadrul acestora activează atât specialiști (psihologi, 
psihiatri, asistenţi sociali, consilieri juridici), cât și voluntari. De asemenea, 
în centrele sociale Estuar vin semestrial studenţi ai facultăţilor de 
psihologie și asistenţă socială pentru efectuarea stagiilor de practică.

 De asemenea, Fundaţia Estuar deţine și trei locuinţe protejate, în 
Sectoarele 4 și 5 din Capitalăși oferă și servicii de consiliere (psihologică 
și socială) la domiciliu, în Sectorul 4 din Capitală.
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Centrul Social Estuar 1 București 
Număr de angajați și voluntari: 2 voluntari

Număr de beneficiari: 60 de beneficiari, persoane cu probleme 
de sănătate mintală din Sectorul 1

Centrul Social Estuar 6 București 
Număr de angajați și voluntari: 9 angajaţi și 15 voluntari

Număr de beneficiari: 193 de beneficiari (persoane cu 
probleme de sănătate mintală)

Centrul Social Ploiești
Angajați și voluntari: 9 angajati și 3 voluntari

Număr de beneficiari: 75 de adulţi cu probleme de sănătate 
mintală și 70 de femei - victime ale violenţei domestice

Centrul Social Estuar Giurgiu 
Angajați și voluntari: 6 angajaţi

Număr de beneficiari: 673 (adulţi cu probleme de sănătate 
mintală, femei - victime ale violenţei domestice, persoane 
din mediul rural care participă la programul dedicat viitorilor 
antreprenori din satele și comunele din judeţul Giurgiu)

Centrul Social Estuar Cluj Napoca
Angajați și voluntari: 7 angajaţi  

Număr de beneficiari: 410 (persoane cu probleme de sănătate 
mintală, victime ale violenţei în familie)
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 Centrelor sociale li se adaugă, din noiembrie 2014, și un Club 
House - un concept inovativ al unui centru de zi dedicat exclusiv adulţilor 
cu probleme de sănătate mintală şi bazat pe integrarea în comunitate 
şi pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, excluzând serviciile 
de tip terapie. Acest centru, primul de acest fel în România, găzduiește 
persoane cu probleme de sănătate mintală - orice persoană care are 
un istoric de boală mintală poate deveni membru al ClubHouse-ului, 
fără a fi considerată pacient. Fiecare membru este o parte importantă a 
comunităţii, participarea membrilor fiind voluntară.

Estuar ClubHouse
Angajați și voluntari: 3 angajaţi 

Număr de membri: 16 membri înscriși

Cele mai importante 
evenimente ale Fundației 

Estuar în 2014
• Brain Awareness Week – martie 2014
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• Lansarea proiectului Respect și Șanse egale pentru femei

• Lansarea proiectului Servicii integrate de sprijin pentru victimele 
violenţei în familie
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• Lansarea centrului-pilot educaţional pentru copiii femeilor din 
grupul ţintă al proiectului ”Respect și Șanse egale pentru femei”

• Lansarea centrului naţional de consiliere psihologică, psihiatrică 
disponibil telefonic și online 
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• Inaugurarea Estuar ClubHouse – noiembrie 2014

Evenimente desfășurate în 
centrele Estuar

- Cu ocazia Brain Awareness Week, desfășurată în luna martie, în 
toate centrele Estuar au avut loc activităţi cu teme legate de 
sănătate mintală – seminarii, evenimente de tip Porţi deschise în 
centre, teatru-forum în oraș

- Echipa de la Estuar Cluj si beneficiarii centrului din Cluj au 
participat la spectacolul ”Fii fără prejudecăţi!”, organizat de TVR 
Cluj – decembrie 2014

- Am organizat spectacole de teatru pentru membrii comunităţii, 
studenţi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale 
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- Am organizat petreceri de Paști și de Crăciun pentru beneficiari  
în toate centrele Estuar. Cu ocazia acestor petreceri s-au obţinut 
sponsorizări din partea unor firme. În București, compania Kaufland 
a oferit peste 150 de pachete cu alimente, cozonaci și produse de 
igienă pentru beneficiari. 

- În fiecare lună au fost organizate activităţi recreative cu beneficiarii: 
s-a mers în excursii, la teatru, la film, la muzee, la Grădina Botanică 
etc.

- Echipele Centrelor Estuar au participat la târguri: ONG Fest, Zilele 
Clujului, Târgul de Crăciun de la OMV Petrom, unde au prezentat 
produsele realizate de beneficiari

- Am inaugurat Estuar ClubHouse, în luna noiembrie 2014 – până la 
sfârșitul anului 2014 erau 16 membri

- Am inaugurat Centrul-pilot educaţional pentru copii, în cadrul 
proiectului ”Respect și Șanse egale pentru Femei” – septembrie 
2014
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- Pe tot parcursul anului specialiștii Estuar au participat la cursuri, 
conferinţe și seminarii de perfecţionare. De asemenea, specialiștii 
Estuar au susţinut training-uri și pentru reprezentanţii diferitelor 
instituţii: Ambasade, Consulate, Direcţii Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului, instituţii medicale etc.

- În noiembrie 2014 a fost încheiat un acord de colaborare între 
Fundaţia Estuar și Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia.

- Am avut un finalist la Gala Persoanelor cu Dizabilităţi – Mihai 
Tătaru, Estuar Cluj

- Specialiștii Estuar au participat la mai mult de 10 emisiuni de 
radio și televiziune iar reprezentanţii presei au fost prezenţi la 
evenimentele organizate de către organizaţie

- Prezentări și traininguri de specialitate oferite de specialiștii 
Estuar pentru reprezentanţii diferitelor instituţii: Ambasade, 
Consulate, Direcţii Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului, instituţii medicale etc.
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Proiecte desfășurate  
în 2014

Servicii sociale despre și pentru sănătate mintală

Loc de implementare: Bucureşti, Cuj-Napoca, Giurgiu şi 
Ploieşti

Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului 
ONG în România

Parteneri: Fundaţia Estuar – aplicant, parteneri: Direcţia de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

Beneficiari: Persoane adulte cu probleme de sănătate mintală 
și familiile persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 
Acestora li se adaugă specialişti în domeniul asistenţei 
sociale, psihologiei și medicinei.

 Proiectul îşi propune să vină în întâmpinarea persoanelor cu 
probleme de sănătate mintală, aparţinătorilor lor şi profesioniştilor din 
domeniul sănătăţii mintale prin mai multe activităţi:

- Înfiinţarea unui centru pilot de tip „Clubhouse” în Bucureşti. 
Clubhouse-ul este un concept inovativ al unui centru de zi dedicat 
exclusiv adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi bazat pe 
integrarea în comunitate şi pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă, 
excluzând serviciile de tipul terapiilor în favoarea dezvoltării de 
abilităţi de viaţă independentă. 

-  Estuar ClubHouse este localizat în strada Orșova, nr. 129, Sector 6, 
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București. Date de contact: e-mail: clubhouse@estuar.org, telefon: 
0758.119.323.

- Oferirea de servicii naţionale de consiliere psihologică, socială, 
psihiatrică, prin intermediul unui număr de telefon (031.40.11.444 
– număr fără suprataxă, disponibil naţional, de luni până vineri, de 
la 9 la 17) şi e-mail (consiliere@estuar.org)

- Desfăşurarea de activităţi de instruire şi consiliere privind 
managementul recăderilor şi managementul stresului. Activitatea 
se adresează atât aparţinătorilor persoanelor cu probleme 
de sănătate mintală, (după caz, însoţitorii acestora) cât şi 
profesioniştilor din domeniul sănătăţii mintale (instituţii, centre 
rezidenţiale etc).

- Organizarea de grupuri de informare şi suport pentru persoanele 
adulte cu probleme de sănătate mintală, internate în spitalele 
de psihiatrie, urmărindu-se informarea acestora cu privire 
la drepturile şi resursele pe care le pot accesa, oferirea unor 
activităţi structurate de autocunoaştere şi creşterea complianţei 
la tratament şi a capacităţii de gestionare a simptomelor bolii.

- Activităţi de transfer de expertiză de management de caz - de la 
DGASPC Sector 6 la Estuar.

- Auditarea managementului organizaţiei de către o echipă 
independentă de experţi în dezvoltare organizaţională.

- Implementarea unui sistem intern de management al calităţii.

 Rezultate în 2014: un centru de tip ClubHouse deschis în luna 
noiembrie 2014, 16 membri înscriși în Club House; 119 solicitanţi au 
apelat la centrul telefonic de consiliere psihologică, psihiatrică și socială 
deschis în cadrul proiectului, ei efectuând  154 de solicitări telefonice. 
La centrul online de consiliere au apelat 63 de persoane, care au făcut 
190 de solicitări către specialiștii Estuar.



Fundația Estuar

16 

Serviciul de locuințe protejate și servicii de consiliere la 
domiciliu

Loc de implementare: București

Finanțator: Consiliul local Sector 4

Parteneri: DGASPC Sector 4

 Proiectul Locuinţe protejate reprezintă un proiect model de 
servicii sociale pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală din 
România, acesta fiind menţionat ca model de servicii aplicabil la nivel 
naţional. Proiectul Locuinţe Protejate este oferit de Fundaţia Estuar în 
parteneriat cu DGASPC Sector 4 de peste 8 ani de zile. 

 Fundaţia Estuar deţine două locuinţe Protejate situate în 
sectorul 4 din Capitală, în care locuiesc 6 beneficiari. Prin intermediul 
acestui serviciu persoanele cu probleme de sănătate mintală beneficiază 
de găzduire, au parte de sprijin emoţional, informare şi îndrumare, 
socializare şi petrecere a timpului liber, îngrijire personală, consiliere şi 
totodată de reintegrare socială. 

 Serviciul de consiliere la domiciliu este unul inovator şi un 
concept nou în România, fiind implementat pentru prima dată de Fundaţia 
Estuar, începând cu anul 2008 în Sectorul 4 din Bucureşti. În cadrul 
serviciului se organizează activităţi de consiliere socială, psihologică şi 
psihiatrică beneficiarilor şi familiilor acestora care locuiesc în propriile 
case, la care se adaugă activităţile care pot fi accesate în mod gratuit în 
Centrul Social al Fundaţiei Estuar. 

 Rezultate: 497 de ședinţe de consiliere socială, 236 de sedinţe 
de consiliere psihologică, 128 de sedinţe de consiliere psihiatrică, 184 
de beneficiari consiliaţi în vederea obţinerii drepturilor ce li se cuvin 
(certificat de handicap, pensie de invaliditate, medic de familie), 198 
de beneficiari au primit consiliere psihologică, 45 beneficiari au primit 
consiliere psihiatrică, 251 de sedinţe de consiliere pentru 145 de membri 
ai familiei.
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Respect și Șanse egale pentru femei

Loc de implementare: București, Cluj, Giurgiu, Ploiești

Finanțator: Fondul Social European

Parteneri: Fundaţia Estuar, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Fundaţia “Preţuieşte 
Viaţa”, SC IMA GROUP SRL şi Opportunity Associates România. 

Beneficiari: femei și persoane cu dizabilităţi

 Proiectul îşi propune integrarea profesională şi integrarea/
reintegrarea pe piaţa muncii a 580 de femei şi persoane care aparţin 
grupurilor vulnerabile, prin programe de formare profesională/calificare, 
ajutor în iniţierea unei afaceri şi oferirea de servicii de îngrijire a copiilor, 
astfel încât părinţii acestora să se poată întoarce la locurile de muncă 
sau să-şi continue activitatea profesională, dorindu-se astfel echilibrarea 
vieţii profesionale cu cea de familie. 

 Rezultate: 590 de persoane înscrise (391 femei și 129 persoane 
aparţinând unor grupuri vulnerabile)

Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței  
în familie

Loc de implementare: Bucuresti, Cluj, Giurgiu, Ploiesti

Perioada de implementare: aprilie 2014 – octombrie 2015

Finantator: Fondul Social European

Parteneri:  Fundaţia Pretuiește Viaţa, Asociaţia Telefonul 
Copilului și DGASPC Sector 6, Fundaţia Estuar.

Beneficiari: Femei și persoane cu dizabilităţi
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 Victimele violenţei în familie și persoanele cu dizabilităţi 
beneficiază de consiliere psihologică, psihiatrică și juridică gratuită în 
cadrul centrelor de sprijin Estuar și participă la cursuri de calificare/
recalificare, în urma cărora obţin nu doar o certificare oferită de 
Autoritatea Naţională de Calificări, ci și o subvenţie, care este acordată 
la finalul cursului. 

 Beneficiarele pot alege între mai multe cursuri: de lucrător în 
comerţ, de agent vânzări, de casier, de vânzător şi de funcţionar informaţii 
clienţi, în timp ce persoanele cu dizabilităţi învaţă cum să utilizeze 
calculatorul la cursurile de Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor 
(TIC).

 Rezultate: În 2014, în proiect s-au înscris 302 victime ale violentei 
in familie și 206 persoane cu dizabilităţi. Specialiștii Estuar din centrele 
din București, Cluj, Giurgiu și Ploiești au consiliat psihologic 330 de 
persoane, 271  de persoane fiind consiliate psihiatric. De asemenea, 181 
de persoane au fost consiliate social iar 267 au primit sfaturi juridice. În 
plus, au mai fost alcătuite 136 de fișe de mediere și 436 de consiliere 
vocaţională.

Antreprenoriatul rural - dezvoltarea sustenabilă a 
comunității din regiunea Sud Muntenia 

Loc de implementare: Giurgiu

Finanțator: Fondul Social European

Parteneri: Fundaţia Estuar, Asociaţia Four Change şi RD 
Global Project Consulting 

Beneficiari: 100 de persoane inactive, 150 de persoane în 
căutarea unui loc de muncă, 90 de şomeri şi 70 de persoane 
ocupate în agricultură de subzistenţă, dar şi 22 de manageri 
şi angajaţi din mediul rural. Toate persoanele incluse în 
aceste categorii au domiciliul sau rezidenţă în zona rurală. 
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 Obiectivul proiectului este creșterea accesului la ocupare în 
domenii non-agricole pentru 432 persoane din satele şi comunele 
judeţului Giurgiu. Obiectivul general este atins prin acţiuni integrate – 
programe de formare profesională, module de antreprenoriat ce susţin 
pe termen mediu şi lung incluziunea socio-profesională a locuitorilor din 
satele judeţului Giurgiu şi contribuie la combaterea excluziunii socio-
profesionale dar şi a autoexcluziunii profesionale a acelor categorii cu 
acces dificil pe piaţa forţei de muncă. 

„Un drum în viață: Bucșani – între București și Europa! – 
Servicii sociale pentru copii şi tineri din mediul rural din 
județul Giurgiu”

Loc de implementare: Giurgiu

Finanțator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului 
ONG în România

Parteneri: Fundaţia Scheherazade, Fundaţia Estuar și 
Primăria Bucșani

Beneficiari: Copii cu vârste cuprinse între 4-18 ani aflaţi 
temporar în situaţii de criză, care trăiesc la nivelul sărăciei 
severe sau extreme; Tineri cu vârste cuprinse între 14-
20 ani care se află în situaţie de risc social, excludere sau 
marginalizare social; Părinţi şi familii sărace în situaţie de 
excluziune sociala; Reprezentanţi ai diverşilor actori sociali, 
inclusiv autorităţi locale şi judeţene.

 Prin acest proiect se doreşte reducerea marginalizării şi 
excluderii sociale a copiilor, tinerilor din comună care provin din familii 
foarte sărace, printr-un pachet generos de servicii sociale, educaţionale 
şi de sănătate. Implicând permanent în decizii beneficiarii, implicând şi 
comunitatea vom demonta mentalitatea că oamenii săraci, fără educaţie, 
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nu au calităţi şi nu pot contribui la viaţa comunităţii. Oferim cursuri 
pentru tineri pentru competenţe IT şi antreprenoriat, asistându-i să 
rămână în comună, folosind oportunităţile pentru crearea unor afaceri 
în agricultură. 

 Rezultate: În 2014 au fost efectuate 200 de anchete sociale la 
domiciliul beneficiarilor și au fost întocmite200 de planuri de intervenţie 
pentru copii și aparţinătorii acestora. 30 de copii au fost selectaţi pentru 
serviciile sociale furnizate în Centrul dezvoltat în cadrul proiectului, iar 
părinţii au fost consiliaţi psihologic și social. A avut loc conferinţa de 
presă de lansare a proiectului, precum și evenimentul “Charity Fashion 
Show – Un drum în viaţă: Bucșani – între București și Europa”, unde au 
participat peste 300 de persoane. Evenimentul “De sărbători, Fundaţia 
Scheherazade împarte bucurie la Bucșani” a fost organizată la Bucșani 
și a reunit 250 de persoane.

”Dizabilitatea – o șansă, nu un handicap”

Loc de implementare: Cluj

Finanțator: Fondul Social European

Parteneri: DGASPC Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, Fundaţia 
Estuar

Beneficiari: 220 adulţi cu dizabilităţi, 50 aparţinători, 
angajatori

Rezumat: 

Proiectul își propune îmbunătăţirea calităţii vieţii și carierei 
pentru persoane cu dizabilităţi din Cluj și cuprinde mai 
multe activităţi: 
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- Consiliere individualizată pentru dezvoltarea potenţialului 
profesional al persoanelor cu dizabilităţi în cadrul Centrului 
de consiliere pentru integrarea socio-profesională a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi / handicap a aplicantului 

- Formare profesională pentru dezvoltarea potenţialului 
profesional al persoanelor cu dizabilităţi 

- Asistenţă in căutarea unui loc de muncă 

- Campanii de informare și promovare pentru angajatori în 
vederea schimbării atitudinii sociale 

- Consiliere şi asistenţă pentru angajatori cu privire la 
dezvoltarea de locuri de muncă protejate 

 Rezultate în 2014: 111 persoane cu dizabilităţi înscrise în 
proiect, evaluate iniţial care au plan individualizat de intervenţie;  93 
persoane consiliate psihologic;  87 persoane evaluate vocational; 80 
persoane consiliate profesional; 95 persoane asistate în căutarea unui 
loc de muncă; 39 aparţinători care au beneficiat de suport și consiliere; 
59 persoane beneficiare de consiliere psihiatrică; 70 activităţi de 
terapie ocupaţională cu participarea a 49 beneficiari ai proiectului; 
6 campanii de informare a angajatorilor cu privire la integrarea în 
muncă a persoanelor cu dizabilităţi și a înfiinţării de locuri de muncă 
protejate; 9 persoane angajate până în acest moment (agent vânzări, 
montator piese - muncitor necalificat, secretar administrativ, asistent 
social, secretar, agent curăţenie, operator call center, casier, lucrător în 
comerţ); 2 dezbateri publice privind integrarea în muncă a persoanelor 
cu dizabilităţi; 2 cursuri de formare profesională - 1 grupă lucrător în 
comerţ și 2 grupe competenţe informatice (68 absolvenţi ai cursurilor).



Fundația Estuar

22 

Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții 
cu probleme de sănătate mintală 

Loc de implementare: București

Finanțator: Consiliul Local București, Sector 6

Parteneri: Fundaţia Estuar, Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucureşti 

Beneficiari: 70 de persoane cu probleme de sănătate mintală

 În cadrul proiectului se desfășoară activităţi de consiliere 
complexă a adulţilor cu probleme de sănătate mintală, de medierea 
muncii şi informarea angajatorilor cu privire la cadrul legal, beneficii, 
stimulente, în cazul în care angajează o persoană cu dizabilităţi, de 
suport şi consiliere post-angajare.Prin aceste activităţi se dorește 
promovarea incluziunii sociale şi creşterea accesului pe piaţa liberă 
a muncii a adulţilor cu probleme de sănătate mintală prin oferirea de 
servicii specializate de consiliere, formare profesională şi calificarea 
acestora în vederea ocupării. 

 Rezultate: 70 de persoane cu probleme de sănătate mintală 
informate și consiliate lunar cu privire la piaţa muncii și post-angajare, 
participanţii beneficiind și de posibilitatea de a se înscrie la noi cursuri 
de formare susţinute în centru. 
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